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Emelni kell a fizetéseket

2002-ben, Orbán Viktor négyéves kormányzása után a baloldal emelte meg jelentősen a béreket, most, 
lassan nyolcéves Fidesz-rezsim után ismét erre lesz szükség, mivel már a régiónkban is nálunk keresnek a 

legkevesebbet. Az idei majálison a béremelés és az összefogás volt a főszerepben.

Gyurcsány Ferenc a Demokratikus Koalíció városli-
geti majálisán azt mondta: Orbán Viktor miniszter-
elnök téved, ha azt gondolja, az ellenzéki pártok 
közötti viták lehetetlenné teszik, hogy közös erő-
vel forduljanak szembe vele. Az április 23-i zuglói 
időközi választásra utalva hangsúlyozta: a vokso-
lás világosan megmutatta, hogy ha együttműköd-
nek, akkor győznek, nem kicsit, hanem nagyon. 
Habár a zuglóiból nem lehet országos következte-
tést levonni, a Fidesz valamennyi helyi választáson 
rosszabbul szerepel, mint három vagy négy éve, és 
az összes időközi parlamenti választást elvesztet-
te, bármit is mutatnak a közvéleménykutatások.
A Demokratikus Koalíció már hosszabb ideje erő-
teljesen képviseli a hazai bérszínvonal emelését, 
mivel ma a magyar GDP-vel azonos szinten álló 
Lengyelországban 30 százalékkal magasabbak a 
fizetések, sőt, a magyarországinál több mint 25 
százalékkal alacsonyabb horvát GDP ellenére ott 
is 30 százalékkal magasabbak a bérek, mint ná-
lunk. A DK szerint ez tarthatatlan helyzet.
– Eközben Mészáros Lőrinc, a miniszterelnök „gáz-

szerelő barátja”óránként több mint tízmillió forint 
vagyont halmoz fel. Nem akarok Mészáros Lőrinc 
tanácsadója lenni, de figyelmeztetem: Orbán Vik-
tor barátaiből gyakran válik ellenség! Iványi Gábor 
lelkész megkeresztelte Orbán gyermekeit, ma el-

lenség. Soros György taníttatta Orbán Viktort, ma 
ellenség. Simicska Lajos éveken keresztül finanszí-
rozta a miniszterelnököt és pártját, mára azonban 
ő is ellenség lett: Mészáros Lőrinc könnyen az ő 
sorsukra juthat, s földönfutó lesz – mondta Gyur-
csány Ferenc. A volt kormányfő szerint május 1. 
nem kommunista ünnep, nem Kádár ünnepe, mert 
arról szól, hogy meg kell becsülni a munkást és az 

alkalmazottat. A DK programja szerint, aki tisztes-
séggel dolgozik, tisztességgel meg kell élnie, aki 
ledolgozott egy életet, tisztességes nyugdíjat kell 
kapnia, aki akar, tanulhasson, aki beteg, gyógyul-
hasson. A magyar kormány viszont a megélhetési 
minimum alatt állapította meg a minimálbért, ez 
szolgaság, mondhatjuk azt is, kizsákmányolás. 
A Nagy Imre és mártírtársai 1989-es újrateme-
tésén elmondott Orbán-beszédre utalva kijelen-
tette: “te ácsolod a jövő fiatalságának szellemi, 
kulturális koporsóját, nem a szabadság, hanem a 
szellemi, kulturális eltunyulásnak és halálnak az 
embere vagy”.
– Egy demokratikus országban sok út létezik, 
nyugodtan járja saját útját az MSZP, az Együtt, a 
Párbeszéd, a Modern Magyarország Mozgalom, 
a Momentum vagy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
– mondta Gyurcsány Ferenc. Az egypárti alap-
törvény keretei között a demokratáknak viszont 
együtt kell működniük és az együttműködés nem 
köthető semmilyen előfeltételhez – tette hozzá.

A hatalom nem azt akarja, 
hogy művelt, kérdezni 
tudó emberek éljenek 

Magyarországon, hanem 
jobboldali átnevelő tábort 
akar csinálni az iskolákból. 

Folytatás a 2. oldalon



Nyugati módon akarunk élni!
Történetének legnagyobb és leglátványosabb majálisát rendezte meg több ezer ember részvételével a 
Demokratikus Koalíció. A városligeti rendezvényen Gyurcsány Ferenc pártelnök ellenzéki összefogásról 

beszélt,  és arról, hogy a háborús hangulat helyett béke és nyugalom kell az országnak.

A pártelnök, volt miniszterelnök azt mondta, 
bíznak benne, hogy egy év múlva ilyenkor 
Magyarországnak új, demokratikus kormá-
nya lesz. – Azért küzdünk, hogy visszaszerez-
zük az ország becsületét, a szabad élet jogát, 
megteremtsük a normális, elfogadó és befo-
gadó Magyarországot.
– A miniszterelnök azt állítja, hogy megfuta-
mította Brüsszelt, de úgy tűnik, hogy az igazi 
sallert nem ő adta, hanem ő kapta, méghoz-
zá megérdemelten. A kormányfőnek viszket a 

tenyere, hergeli embereit, de háborús kabinet 
helyett békét és nyugalmat kell teremteni – 
jelentette ki. – Orbán Viktor nem a magyar 
választók és a politikai közösség érdekeit 
védi, hanem kiszolgáltatja országát idegen 
hatalmaknak. Nem minket képvisel, hanem 
utat nyit Európa meggyengítéséhez. 
– Európa ne csak kulturális, hanem szociális 
közösség is legyen! Emiatt nyomást kell he-
lyezni a munkaadókra, hogy a munkavállalók 
bérei – egy több éves folyamat végén – el-
érjék a nyugati szintet. Mert nyugati módon 

akarunk élni. Mindazok, akik elmennek Ma-
gyarországról, és külföldön vállalnak mun-
kát, nem Záhony felé tartanak, nem keleten, 
nem Oroszországban vagy Törökországban 
keresik a boldogulásukat, hanem Hegyesha-
lom felé tartanak, és a Nyugaton vállalnak 

munkát, mert tudják, hogy dolgozóként és 
emberként is jobban megbecsülik őket, mind 
itthon – jelentette ki a pártelnök.
A nemzeti konzultációra utalva azt mond-
ta, hogy megkapta a kormányfő levelét, de  
kibdota, mert oda való a levele és politikája, 
a kukába.
– Az egypárti alaptörvény keretei között a 
demokratáknak együtt kell működniük és 
az együttműködés nem köthető semmilyen 
előfeltételhez – tette hozzá. – A választások 
közeledtével a pártok és pártvezetők időn-
ként elcsábulnak, és mindenféléket ígérnek. 
Teszik ezt annak ellenére, hogy akik már kor-
mányoztak, azoknak tudniuk kell, hogy fele-
lőtlen ellenzékből felelőtlen kormány lesz, 
ezért csak olyat szabad ígérni, amit utána 
meg lehet csinálni. A Demokratikus Koalíció 
csak annyit akar ígérni, amennyit számot kér-
hetnek a következő kormánytól, amelyben 
ott lesz a DK – mondta a pártelnök.

Ne higgyen a Fidesz a 
közvélemény-kutatásoknak, 

mert félrevezeti a népet, 
válaszul a nép is félrevezeti 

őket. Ugyanúgy fognak 
járni, mint 2002-ben, 

miniszterelnök úr, most is 
veszíteni fogsz! Folyik az országjárás

Több mint kétszáz települést keresnek fel országszerte a DK politikusai a parla-
menti ülésszak végéig. Gyursány Ferenc több fórumon is arról beszélt, hogy egy 
az egy ellen politikát kell folytatni, nem pedig egymás ellen harcolni. Ha egymás 
ellen küzdenek, akkor veszítenek, viszont ha együttműködnek, akkor ebben a 
hangulatban, amikor a választók jelentős része le akarja váltani a Fideszt, azok 
is a jelöltjeikre fognak szavazni, akik egyébként nem feltétlenül a DK támogatói. 
Az elnök arról is beszélt, hogy országosan a DK 12-15 százalékos eredményt 
fog elérni, mutatják ezt az időközi választások eredményei: Dunaújvárosban a 
DK 21 százalékot szerzett, Zuglóban a közös jelölt több mint 50 százalékot, és 
Debrecenben, egy hagyományosan jobboldali választókerületben is a DK lett 
a legerősebb demokratikus ellenzéki párt, 10 százalékos eredménnyel, míg az 
MSZP még az 5 százalékot sem érte el.

Gyurcsány Ferenc beszédet mond a majálison

Sokan jöttek el a DK városligeti majálisára



Érjük utol Brüsszelt
Az Európa-naphoz kapcsolódva az Új Köztársaság Alapítvány konferenciát rendezett Európa jövője címmel, 

amelyen nem csupán az európai parlamenti szocialisták és demokraták, hanem a jobboldali Európai Néppárt 
is képviseltette magát, mégpedig a jelenlegi magyar kormány egyik legkeményebb bírálójával. A DK azt 

javasolja, hogy május 9. legyen munkaszüneti nap.

Új alkotmány kell

Az Új Köztársaságért Alapítvány a IV. Magyar Köztársaság közjogi rendszere című konferenciáján 
Gyurcsány Ferenc az egyik legfontosabb feladatnak egy olyan új alkotmány megalkotását nevez-
te, ami megőrzi az 1989-es alkotmány szellemiségét, miközben tartalmazza a rendszerváltozás 
óta eltelt 28 év tanulságait. A mostani magyar alaptörvény ugyanis illegitim, lényegében egypárti 
diktátum. Meg kell szüntetni az alaptörvényt ideológiailag megalapozó rendelkezéseket, el kell 
törölni a kormányozhatóságot akadályozó szabályokat, radikálisan csökkenteni kell a kétharmados 
törvények számát, el kell távolítani a független intézmények éléről a pártkatonákat, az új alkot-
mányt pedig népszavazással kell majd megerősíteni. A külföldön élő szavazók kérdéséről beszélve 
leszögezte, hogy az állampolgárságot senkitől nem lehet elvenni, de a voksolás jogát ahhoz kell 
kötni, hogy a szavazásra jogosultak valamennyi ideig életvitelszerűen Magyarországon éljenek. 
Majtényi László azt mondta, szerencsés pillanatban rendezik a konferenciát, mert megjelent egy új 
nemzedék, egy olyan életkori csoport, amelyikről mindenki azt hitte, hogy nem érdekli a politika. – 
Az ország már nem olyan, mint egy hónapja volt és ez nem is fog megváltozni.
Az Eötvös Károly Intézet elnöke úgy fogalmazott: nincs értelme a jelenlegi alaptörvényt „toldoz-
ni-foldozni”. Ehelyett eredeti alkotmányozásra van szükség, amelynek során meg lehet alkotni a 
Magyar Köztársaság végleges alkotmányát - jelentette ki. A végleges alkotmányt egy olyan, kife-
jezetten erre a feladatra létrejövő alkotmányozó nemzetgyűlésnek kellene elfogadnia, amelyben 
az alkotmányos jobb- és baloldal egyaránt képviselné magát. A jogszabályt pedig végül szerinte is 
népszavazással kell megerősíteni.

– A DK hisz az Európai Egyesült Államok eszméjé-
ben, több együttműködést, több és erősebb Európát 
akar – mondta Gyurcsány Ferenc, aki szerint szük-
ség van új Európai Alkotmányra, az európai és a 
nemzeti identitást kifejező kettős állampolgárság-
ra, közös európai határvédelemre, kül- és védelem-
politikára, társadalombiztosításra, munkajogra és 
benne európai bérekre.
– Európa nyugati fele jobban él, és ezt szeretnénk 
elérni. Magyarország pedig  erősebb lett az EU tag-
jaként – szögezte le a DK elnöke. Újságírói kérdésre 
reagálva az MSZP miniszterelnök-jelöltjéhez, Botka 
Lászlóhoz fűződő viszonyáról azt mondta: a demok-
ratikus pártok közötti véleménykülönbség eltörpül 
amellett a közös felelősség mellett, hogy végre le-
váltsák az Orbán-kormányt. A 444 újságíróját egy 
újbudai fideszes rendezvényen állítólag fideszes 
helyi politikusok részéről ért inzultus kapcsán Gyur-
csány Ferenc kijelentette: alávaló az, aki nem en-
gedi be az újságírókat egy kampányrendezvényre.
Frank Engel EP-képviselő, az Európai Néppárt ke-
reszténydemokrata frakciójának tagja kijelentette, 
a migráció nem krízis, hanem egy helyzet, amelyet 
meg kell oldani. – Van elég probléma, ne akarjuk 
az EU-t is problémává tenni - tette hozzá. A Fidesz 
európai pártcsaládjához tartozó politikus üdvözöl-
te, hogy a DK megpróbálja keresztülvinni azt az 
üzenetet, hogy az EU nem Magyarország ellen van. 
Hozzátette, hogy szeretné meggyőzni a fideszes 
európai parlamenti képviselőtársait, tanúsítsanak 
újra európai hozzáállást, és reméli, a magyarok 
rájönnek arra, hogy Európában nem minden rossz. 
– Ideális esetben Magyarországot Európai-párti erő 
vezeti – jegyezte meg az európai politikus.
Ulrike Lunacek, az Európai Parlament alelnöke, a 

Zöldek/Európai Szabad Szövetsége képviselőcso-
portjának tagja kiállt a jelenleginél szorosabb in-
tegrációt jelentő Egyesült Európai Államok mellett, 
és hangsúlyozta, hogy a migráció problémájának 
megoldásából, a menekültek befogadásából min-
den tagállamnak ki kell vennie a részét.
– Számomra érthetetlen, hogy aki részt vett a vas-
függöny lebontásában, hogy kelthet most félelmet 
a menekültekkel szemben – jegyezte meg a politi-
kus, aki fontosnak tartotta azt is, hogy Orbán Viktor 
ne csináljon bűnbakot az EU-ból.
Josef Weidenholzer, a Szocialisták és Demokraták 
Progresszív Szövetsége európai parlamenti kép-

viselőcsoportjának alelnöke szóvá tette, hogy eu-
rópai szintű, egységes bevándorláspolitikára van 
szükség, a dublini rendszer nem működik, a mene-
külteket el kell osztani.
 Az EU jövője: perspektívák – remények – veszélyek 
– 60 éves a Római Szerződés című konferenciát az 
Új Köztársaság Alapítvány és a Szocialisták és De-
mokraták Progresszív Szövetsége EP-képviselőcso-
portja szervezte. A konferencián előadást tartott 
Andor László volt EU-biztos, Göncz Kinga volt kül-
ügyminiszter és Eörsi Mátyás, volt külügyi államtit-
kár. Az esemény moderátora Niedermüller Péter, a 
DK európai parlamenti képviselője volt.

Frank Engel, az Európai Néppárt luxemburgi képviselője, Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, Niedermüller Péter, a DK alelnöke, 
EP-képviselő, Josef Weidenholzer osztrák EP-képviselő, a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoport alelnöke és Ulrike 
Lunacek, az Európai Parlament osztrák alelnöke, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség képviselőcsoportjának tagja 
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Erősödünk
Vetélytársaink azt követelik, hogy álljon félre az DK elnöke. Érthe-
tő, hiszen alaposan megkönnyítené az ő munkájukat. Azt mondják, 
Gyurcsány miatt nem szavaznak ránk. Fene érti akkor, hogy Zugló-
ban az MSZP-vel (meg a Párbeszéddel és az Összefogás Zuglóért 
Egyesülettel) közös jelöltünk hogyan kaphatott egymaga több vok-
sot, mint az összes többi induló együttvéve, pedig még személyesen 
maga Gyurcsány Ferenc is kampányolt mellette a kerületben, s ez 
mégsem volt akadálya annak, hogy a baloldali jelöltre voksoljanak. 
Tavaly ősszel Dunaújvárosban a DK jelöltje majdnem háromszor 
annyi szavazatot kapott, mint az MSZP-jé, nemrég Debrecenben a 
szocialisták még az 5 százalékot sem érték el, miközben a DK hozta 
a 10 százalékot. Eddig, ahol a DK külön indult – kezdve a 2014-es eu-
rópai parlamenti választásokkal – vagy az MSZP-vel azonos, vagy 
az övékét messze meghaladó eredményt ért el.
Pontosan tudjuk, hogy nem a szocialistákat kell legyőzni, sőt, 
együttműködni kell velük, na de nem is a DK követelte, immár nem 
egyszer, hogy vonuljon vissza a másik párt elnöke! A baloldali bel-
háborúnak csak vesztesei lesznek, de nyilván a háború elindítójá-
nak lesz nagyobb a felelőssége és a vesztesége, mint az máris meg-
mutatkozik. 
Számunkra öröm, hogy a DK erősödik. Ha tovább erősödünk, remél-
hetőleg végre abbamaradnak a politikai tisztánlátás hiányáról ta-
núskodó visszavonulási felszólítások. Mert egy kisebb párt elnökét 
sem illendő csak úgy simán lelépésre szólítani fel, de egy nagyob-
bét meg pláne. És nagyobbak leszünk. –ML–

Mit titkol Orbán Viktor?
Ha egy régen még nyugatos, erősen antikommunista politikus lassan 
komplett ideológiaváltáson megy keresztül, liberális demokratából 
illiberális, autoriter vezető lesz, aki az antikommunista szólamok 
gátlástalan pufogtatása mellett – pártjában még a pápát is lényegé-
ben kommunistának tartják – szoros kapcsolatot ápol a posztkom-
munista orosz elnökkel, nos, akkor felmerül az emberben a kérdés, 
hogy miért is? Mert beleszerelmesedett a hatalomba? Vagy mert 
zsarolják? Vagy a kettő együtt? Mindegyik változat elképzelhető. 
Egy biztos, Orbán Viktor nem jelent meg az országgyűlés Nemzetbiz-
tonsági Bizottságának ülésén, ahova beidézték. Azt is tudjuk, hogy 
Orbán Viktor az egyetlen miniszterelnök 1990 óta, aki nem esett át 
nemzetbiztonsági ellenőrzésen, a többi kormányfő mind töltött be 
olyan tisztséget, ami miatt el kellett végezni az ellenőrzésüket. 

Egy gyöngyösi MSZP-s  
képviselő a DK-ba igazolt

Dr. Szén Gabriella, gyöngyösi önkormányzati képviselő az MSZP-ből 
a Demokratikus Koalícióhoz igazol. Az önkormányzati választáson 
a 8-as egyéni körzetet nyerő jogász-szociálpolitikus az MSZP–DK–
Együtt közös jelöltjeként nyerte el mandátumát, a szocialista párt 
tagjaként. Munkáját a jövőben a közös frakció tagjaként, de a De-
mokratikus Koalíció párttagjaként folytatja.

Visszavesszük a lopott pénzeket

A Direkt36 írta meg, hogy az Orbán-csa-
lád közvetett módon, beszállítóként is 
jutott EU-s fejlesztési pénzekhez. Orbán 
Viktor édesapjának cégei, a Dolomit Kft., 
a Nehéz Kő Kft. és a Gánt Kft. is milliárdo-
kért vittek dolomitot és betonelemeket 
azokhoz a beruházásokhoz, amelyeket 

régebben Simicska Lajos, az elmúlt két év-
ben pedig Mészáros Lőrinc nyert el a kor-
mánytól. Orbán tehát egy közbeszerzésen 
kétszer is pénzt keres: egyszer amikor Mé-
száros megnyer egy pályázatot, egyszer 
amikor Mészáros az Orbán-családtól ren-
del betonelemeket.

A Mészáros Lőrinchez került pénzekhez 
képest persze csak apró, amit az Orbán-
család beszállítóként tehetett zsebre. 
Mészáros Lőrinc, Orbán strómanja mára 
az 5. leggazdagabb magyar lett, aki 
pénzből mindent felvásárolt az ország-
ban, amit csak lehetett: szállodaláncot, 
192 újságot, TV-t, erőművet és a fél Ba-
latont.
A Demokratikus Koalíció szerint a 2018-
as választás arról is szól, hogy felhatal-
mazást kapunk-e az emberektől az el-
lopott EU-s milliárdok visszaszerzésére. 
A DK a kormányváltás után vissza fogja 
venni az Orbán-családhoz juttatott köz-
pénzeket. Sem Orbán Viktor, sem Orbán 
Viktor apja, sem Orbán Viktor öccse, sem 
Orbán Viktor strómanja nem tarthat meg 
olyan közpénzeket, amelyeket az EU Ma-
gyarországnak és a magyar vállalkozá-
soknak szánt. Szégyen, hogy a teli szájjal 
brüsszelező miniszterelnök a Brüsszelből 
Magyarországnak küldött pénzekből lett 
milliárdos.

Gréczy Zsolt,
szóvivő, DK


